
שכחה בדיני ממונות
  לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר באמתמתני'

1אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין אבל הוא לא יקרא כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה:

2תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ע"ש עם חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי לשבת

 . אליבא דרבא דאמר לא גזרי גזירה לגזירה אין לפרש שמא ישכח המחט דאפילו יצא ליכא איסור דאורייתאשמא ישכח ויצא
 כדאיתא בפ"ב דב"ק (דף כו:) הכיר בה ושכחה לענין שבת פטור מלאכת מחשבת אסרה תורה אלא שמא ישכח את המחט

3להצניעו עד שיהיה שבת ולבסוף כשיזכור את המחט ישכח שהוא שבת ויצא:

  [דאע"ג דהכיר בה הויא שכחה שוגג ולא פשיעה – רש"י]הכיר בה ושכחה ועמד ונפלה לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור
  [ואע"ג דמקריא שגגה לעניןלענין שבת פטורלענין גלות חייב דאמר קרא בשגגה מכלל דהוה ליה ידיעה והא הויא ליה ידיעה 

 גלות פטור בשבת דבעינן מלאכת מחשבת שנתכוין לעשות מלאכה וכסבור שהיום חול וזה לא נתכוין – רש"י] לענין עבד פלוגתא
4דרשב"ג ורבנן

 ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה א"ל הב לי זוזאי א"ל לא ידענא היכא אותבינהו אתא לקמיה דרבא א"ל כל לא ידענא
5פשיעותא היא זיל שלים

…ת"ר האדם בשבועה פרט לאנוס 

 אמר מר האדם בשבועה פרט לאנוס היכי דמי כדרב כהנא ורב אסי כי הוו קיימי מקמי דרב מר אמר שבועתא דהכי אמר רב ומר
6אמר שבועתא דהכי אמר רב כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו אמר ליה אידך ואנא בשיקרא אישתבעי אמר ליה לבך אנסך

 את לבך אנסך. נראה דלאו למפטריה מקרבן גרידא קאמר שלא יצטרך לכתוב על פנקסו שיביא חטאת שמינה לכשיבנה בית
 המקדש אלא אפילו עונש נמי ליכא כדמוכח בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כה:) דאמר התם כשם שנדרי שגגות מותרין כך
 שבועות שגגות מותרות ומפרש היכי דמי שבועות שגגות כדרב כהנא ורב אסי דכל חד וחד אדעתיה שפיר משתבע ולא דמי

 לההיא דהשולח (גיטין דף לה. ושם) שאמרה יהנה סם המות באחד מבניה שנענשה דגבי ממון שאני דמעיקרא הוה לה למידק
 שסופה לבא לידי שבועה אם תאבדנו ומיהו תימה אמאי לא מיבעיא תרי קראי חד לפטור מקרבן וחד לפטור מעונש כדאשכחן
 בפ"ב דנדרים (דף יז.) גבי נשבע לבטל את המצוה דמיבעי לן תרי קראי חד לפטור מקרבן וחד לפטור ממלקות ויש לומר דלא
 דמי כלל דהתם שפיר מיבעי לן תרי קראי חד למיפטר שוגג מקרבן וחד למיפטר מזיד ממלקות אבל הכא כשפטר שוגג פטרו
 לגמרי מקרבן ומעונש וההיא דס"פ ד' אחין (יבמות דף לג. ע"ש) דקאמר לרבי חייא בר קפרא שקורי משקר ולבר קפרא רבי
 חייא שקורי משקר לא לענין עונש שבועה קמיבעיא ליה היאך אירע תקלה על ידם אלא במה היה טועה לומר ששמע מרבי

7כדבריו:

מבי"ט

 מעשה היה שראובן נתן לשמעון טבעת זהב באבן טובה שיראה את האבן לבקיאים כמה היתה שוה ושמעון הנזכר הניחה באצבעו
 וכשהיה רוצה ליטול ידיו לאכול הסיר הטבעת מאצבעו והניחו בין חגורו למלבושו עד שינגב ידיו וקראו לו מבחוץ במהירות

 שהיו מוליכים את קרובו לערכאות שיבא להצילו ונחפז ללכת לחוץ והסיח דעתו מן הטבעת ונפל ונאבד וראובן תובע ממנו ממון
רב על האבן הטובה יורינו מורינו:

 ומה שהניחו בין חגורו למלבושו לא היתה פשיעה כיון שהיתה באצבעו. ורגילות הוא להניח הטבעת באצבעו  …ונראה לי 
 להוליכו להראות וגם הוא רגילות להסירו בשעת נטילת ידים שלא יהיה חוצץ ולא היה צריך להניחו בחיקו כיון שמיד היה דעתו
 לחזור ולהניחו באצבעו ואם כן אם הקריאה שקראוהו להציל האיש היתה נחוצה שאם לא היה יוצא אז מיד לא היה יכול להצילו

 לא הויא פשיעה מה שלא זכר לקחת הטבעת קודם והוי שכחתו בפתע פתאום כמוכפי מה שקראוהו או כפי מה שאירע לאיש 
8 ונאבד מתוך זה ...אונס

.קשרשבת יא.  1
.קשרשם יב.  2
תוספות שם ד"ה שמא ישכח ויצא.3
.קשרבבא קמא כו:  4
.קשרבבא מציעא מב:  5
.קשרשבועות כו.  6
תוספות שם ד"ה את לבך אנסך.7
.קשרשו"ת מבי"ט חלק ג' סימן קל"ג – 8
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פני אהרן

 ראובן חילה פני שמעון שיוליך חוג"יט אחד להראותו (לעס"ג?) והלך שמעון וירא כי לא יכול להראותו באותה שעה הניחו בין
שטרותיו בחיקו ובתוך שלשה ימים פנה לדרכו ויהי בדרך באו גנבים ושללו את כל אשר לו והחוג"יט הנז'

 הן עתה ראובן תובע משמעון החוג"יט הנז' או שיתן לו כל מה שהובא על החוג"יט הנז' יען כי פשע במה שלא החזירו בידו קודם
שילך ושמעון טוען כי להיות שנזדמן לו לילך את דרכו שכח להחזיר החוג"יט.

הנה אם השכחה הוי פשיעה או אונס תלוי בפלוגתא דרבוותא ...

 משמע דוקא מפני שהיה אז נחפז ובהול להצלת חבירו משום הכי הוי השכחה בפתע פתאום כמו אונס הא לאו הכי סבירא ליה
 דהשכחה הוי פשיעה דה"ל לדייק דאם לא כן למה הוצרך הרב ז"ל להאריך בדברות קדשו אי לאו דסבירא ליה ז"ל דהשכחה

9הוי פשיעה

מהרש"ך

 תשובה דברי החכם השלם סני ועוקר הרים הפוסק נר"ו אינן צריכין חזוק מכל מקום להפצרת השואל {יואל} אחוה דעי הקלוש
והחלוש כתבתי שורותים אלה בואו דכתיבא אאופתא 

 ואומר דמלתא דפשיטא דאין לחייב לזה הפקיד אפילו אם נניח שפשע שכתב שהיה שולח י"ג באלאש במקום ט"ו מכל מקום יש
לפטרו מטעם תחלתו בפשיעה וסופו באונס וכמו שכתב החכם השלם הפוסק נר"ו 

 כל שכן כי לע"ד יראה שאפילו אם פשע הפקיד אין לחייבו דמה שחייבו חכמים לשומר חנם שפשע או לשומר שכר דלא נטר
 נטירותא יתירתא היינו משום שחסרו בשמירתם בכונה מה שחייבו חכמים לשומרים לשמור על דרך הראוי כמו שיתבאר

 מהפשיעות המוזכרות בגמרא ובדברי הפוסקים אין צורך להזכירם לכן לא אזכור מהם כי אם זה המעשה שהביא החכם השלם
 נר"ו דההוא גברא דאפקיד כשותא לגביה חבריה כו' דאפילו שומר שכר חייב משום דהל"ל מהאי לא תרמי וחסר בכונה שלא

 אמנם בנידון דידן זה הפקיד חשב שכתב שהיה שולח ט"ו באלש וטעה שלא במתכוין ליביה אנסיה שחשב שכתבאמר כך 
 ט"ו ומחמת דפקת הבהלה כתב (י"ד) [י"ג] במקום ט"ו דאפילו לענין שבועה איכא למימר דכה"ג מקרי האדם בשבועה פרט

לאנוס 

באופן שמכל הצדדים יראה דאין מקום לחייב לפקיד הנזכר כאשר פסק החכם השלם נר"ו: 

10נאם הצעיר שלמה הכהן:

ר' אברהם די בוטון

 שאלה ראובן היה פקיד של סוחרים שמינוהו בנמל בכפר אחת לקבל נכסיהם מתוגרמים לשולחם בלועזות והבאים מויניציא"ה
 לשולחם בכל מקום שימצאו הבעלים ומנהג אנשי הכפר הנזכר שבזמן היריד יקפצו מאנשי הכפר החמרים ויחטפו את המשאות
 מבלי שיניחו הפקיד לבררם (ולפרט') ולראות של מי הם והולכים להם ליריד תיכף ואין ביד הפקיד למחות ודבר וצעק הפקיד

 אל הנאמן על הדבר הזה ודבר אליו קשות והנאמן השיב לו שכל מנהג אנשי הכפר ובכל פעם שבאים נכסים בזמן היריד לעשות
 כן ואינו יכול לשנות מנהגם וגם לסוחרים דבר הפקיד הנזכר והתרה להם שיעשו איזה סדר שיכתבו לנאמן על זה אולי יתקלקל

המנהג הרע ההוא פן יקרה ויאבד דבר ולא הטו אזנם לדבר הפקיד ולא אבו שמוע לקולו 

 ויהי היום באו נכסים מויניציא"ה בנמל הנזכר בכפר הנזכר וחטפו החמרים אותם הנכסים והפקיד לא היה לאל ידו למחותם ולברר
 הנכסים של מי ומי הם ומי לקח המשא של מי לבד כתב שמותם כלם יחד שהיו בידם כ"כ משאות והלכו להם ביריד ובהכנסתם
 קרוב ליריד יצאו שרים תוגרמים הרבה ורגליים וחטפו ולקחו ממשאות הבגדים הנזכרים ומי מהם הוליכו באהל שלו ומי הוליכו

 הכפרים אחרים והסוחרים בעלי הנכסים נתפזרו מפה לפה באהלי התוגרמים ובכפרים לבקשם ולדעת כל אחד שלו אנה הוא
 ומתוך ההומיה והבהלה ההיא נאבדה באלה אחת מסוחר אחד ולא ידעו ולא הבינו אם בדרך נאבדה או בתוך הבהלה נאבדה

שחטפו התוגרמים אותם והוליכום באהליהם ובבתיהם ונתפזרו מפה לפה 

 ועתה הסוחר בעל הבאלה מהבגדים הנזכרים טוען ואומר שראובן הפקיד חייב בפשיעה שפשע שהיה לו להשגיח ולברר ולפרט
 המשאות של מי ומי משל הסוחרים לקח כל אחד ואחד מהחמרים בפרטות כל אחד בשם. עוד טוען הסוחר ואומר שפשע הפקיד
 לפי שכתב במקום ט"ו באלי טעה וכתב ששולח לו י"ג באלי ולכך לא השגיח הסוחר לבקש לבד י"ג באלי והגם שמצא י"ד אחר

הט"ו לא בקש לפי שכתב לו לבד י"ג ולא ט"ו 

 וראובן הפקיד טוען שאנשי הכפר החמרים החטיפום כמנהגם כפעם בפעם ולא הניחוהו לבררם ולדעת מי ומי מהחמרים הלוקח
המשא של כל סוחר וסוחר בפרטות ואין לאל ידו למחות בהם כנזכר ולכן כתב כל שמות החמרים שלקחו סכום כל כך משאות 

.קשרשו"ת פני אהרן חו"מ סימן ל"ז – 9
.קשרשו"ת מהרש"ך חלק ב' סימן ר' [ק"ק] – 10
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 ועל הטענה הב' שכתב י"ג במקום ט"ו משיב שכך דרך כל הסוחרם לטעות ועל הכל בזמן היריד שדרך לכתוב לכל הסוחרים
 בחפזון גדול וכל שכן שבאותו הפעם היה הזמן קצר מאד להשיג היריד ומרוב החפזון טעה וכת כן והוי כמו סופר שטעה וכתב

 מאה במקום מאתים דפטור ואם היה מוצא י"ג היה לו לומר שסמך על כתב הפקיד שי"ג כתב וי"ג מצא ולא השגיח לבקש אחרים
 אבל מאחר שהפקיד כתב י"ג והוא מצא (י"ג) [לכאורה צ"ל י"ד] וגם בקש בעד הט"ו ולא מצאה יען היה בידו כתב אחיו שהוא

 שותפו וכתב מויניציא"ה ששלח לו ט"ו ותיכף אשר ראה כתב הפקיד שכתב י"ג ומצא י"ד ידע והבין שהפקיד טעה וכתב כן ולא
 עשה עיקר מכתבו כלל לבד מכתב אחיו שותפו עשה עיקר גדול והלך לבקש גם הבאלה האחרת בין הסוחרים והתוגרמים שחטפו
 הבגדים ולקחום באהליהם ויחפש ולא מצא וגם לקח חלק מהחמרים לתובעם ולהוליכם בעש"ג ועשה כל השתדלות בעד הבאלה

 שחסרה לו מסכום שכתב אחיו ולא מצאה נראה שמכתב אחיו עשה עיקר גדול ותיכף הבין שהפקיד טעה במה שכתב כדרך
שטועים כל הסוחרים ולא השגיח בכתבו כלל 

ולכן מורנו ורבינו יורנו הדין עם מי הוא: 

  מה שטוען הסוחר שפשע הפקיד שהיה לו לברר ולפרט המשאות של מי הם אין טענתו טענה שכבר צעק הפקיד על זהתשובה
 לסוחרים שיעשו סדר על כך ולא אבו שמוע לו כמבואר בשאלה ומה בידו לעשות אנוס הוא דאינו בא מידו כיון שמנהג אנשי

הכפר לעשות כן ומי ששולח לו נכסיו ודאי שעל דעת כן שלח לו וזה אין צריך לפנים: 

 אבל מה שטוען שכתב לו י"ג במקום ט"ו בזה יש מקום עיון דהשואל דמה אותו לסופר שטעה וכתב מאה במקום מאתים ואין
 הנדון דומה לראיה [והביא את דברי הפוסקים בדין סופר שטעה, ושוב כתב:] אבל נדון דידן שלפנינו שנא ושנא דטובא איכא

 לחלק בין סופר הכותב שטרות לאדם המוסר לחברו ממון לשמור או להוליכו לאחר דמי שנותן ממון לשמור או להוליכו לחברו
 אם פשע שום מין פשיעה אפילו שיהא גרמא בעלמא מחייבינן ליה דלא נתן לו המפקיד הממון אלא על דעת וכיון ששנה מדעת

 המפקיד או השולח הרי הוא חייב באחריותו ואפילו שיהיה גרמא בעלמא דכל שומר שפשע שחייב להרחיק בידים אלא גרמא
 בעלמא הוא ואפילו הכי חייביה רחמנא ושומר שכר משום דלא נטר נטירותא יתירתא אפילו שלא פשע מחייבינן ליה בגנבה
 ואבדה וטעמא משום דמי שנותנין לו ממון על דעת כן קבלו לחייב באחריותו אם פשע או אם הוא שומר שכר לחייבו בגנבה

 ואבדה אפילו שלא יהיה מזיק אלא גרמא בעלמא דהא בפרק המפקיד גבי ההוא דאפקיד כשותא גבי חבריה והוה ליה לדידיה
 כשותא ואמר ליה לסריסיה מהא רמי דאמרינן התם דאי לא שהה שיעור לאחויי ליה מכשותא דיליה דפטור כתב נמוקי יוסף בשם

 הר"ן דאי שומר שכר אפילו הכי חייב כיון דלא אמר מהא לא תרמי והא התם לא עבד כלל אלא דבורא בעלמא אמר שטעה בו
 השליח משום דלא אמר מהא לא תרמי ואפילו הכי מחייבינן ליה משום דהוי שומר שכר ואף על גב דהוי פחות מגרמא אלא ודאי
 טעמא כדכתיבנא דכל נותן מעות לחברו אם פשע בו שום מין פשיעה אפילו שיהיה גרמא חייב אבל התם גבי סופר שלא נתנו לו
 ממון לשמור אלא שעשה מעשה ואבד למלוה כיון דלא הוי דינא דגרמי אלא גרמא בנזקין פטור וזה דבר פשוט מאד ואין צריך

לפנים. 

 ואם כן בנדון דידן ודאי שראובן זה הפקיד פשע במה שכתב י"ג במקם ט"ו ואף על גב שטעה איבעי ליה למידק דהא בההיא
 דכשותא שהבאתי לעיל דלא טעה כל כך במה שלא אמר מהא לא תרמי מחייבינן ליה היכא דהוי שומר שכר משום דאיבעי
 ליה למידק כל שכן כאן דלא היה לו לכתוב י"ג וכיון שכתב י"ג הרי פשע ואם נאבדו המשאות חייב באחריות דלא היה לו

 : [ועיין שם בהמשך דבריו שדןלתת מקום לסוחר לטעות שלא ישתדל לבקש הבאלה אם כן ודאי דמהך טעמא חייב הפקיד
11לפוטרו מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס.]

רשד"ם

 ראובן היה פקיד של סוחרים שמינוהו בנמל בכפר אחת לקבל נכסיהם הבאים מויניציאה, ולשלחם בכל מקום שימצאו הבעלים,
 ומנהג אנשי הכפר שבזמן היריד יקפצו אנשי הכפר החמרים ויחטפו המשאות בלתי שיבררם ויפרטם הפקיד הנזכר ולראותם של

 מי ומי הם, והולכים להם ביריד תכף ומיד ואין בידו למחות, וצעק על זה הפקיד הנזכר ודיבר לנאמן קשות, והשיב לו הנאמן
 שכן מנהג אנשי הכפר בכל זמן ובכל פעם שבאים נכסים בזן היריד ואין יכולת בידו לשנות מנהגם, וגם לסוחרים דבר הפקיד

הנזכר והתרה להם על זה שיעשו איזה סדר פן יאבד דבר, ולא הטו אזן לדברי הפקיד, 

 ויהי היום ובאו נכסים מויניציאה בנמל הנזכר בכפר הנזכר, וחטפו אותם אנשי הכפר החמרים כמנהגם בזמן היריד, והפקיד הנזכר
לא היה יכול למחות בידם והלכו החמרים ביריד ונאבדה באלה [חבילה] אחת מנכסים, 

 ועתה הסוחר בעל הנכסים הנזכר שנאבדו טוען ואומר שראובן הפקיד חייב בפשיעה, שפשע שהיה לו להשגיח לברר ולפרט
 עוד טוען הסוחר הנזכר שפשע הפקיד הנזכר, לפי שכתב במקום ט"והמשאות של מי ומי הם, ומי ומי מהחמרים לוקח אותם. 

 משאות, כתב ששולח לו י"ג משאות, ולכן לא השגיח הסוחר הנזכר לבקש לבד י"ג משאות (התם) [הגם] שמצא י"ד, אחר
. הט"ו לא ביקש, לפי שלא כתב לו לבד י"ג ולא ט"ו

 וראובן הפקיד משיב ואומר שמנהג אנשי הכפר החמרים שלא להניח לבררם ולפרטם ולראות מי ומי הוא מהחמרים הלוקח המשא
 של כל סוחר וסוחר, ועל זה הדבר טען לפני הנאמן והשיב לו שכך מנהג החמרים ההם ואין יכול לשנות מנהגם, וגם על זה הדבר

 ועל הטעות שכתב י"ג במקום ט"ו, דרףדבר הפקיד הנזכר לסוחרים והתרה בהם לבל יבא נזק והפסד להם ולא אבו לשמוע. 

.קשר, הובא בבני חיי סימן שפ"ו הגהות ב"י אות ה' ובדברי גאונים כלל ט"ו אות י"ב  קשרשו"ת לחם רב סימן ק"פ  11

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=8802&pgnum=44
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=724&pgnum=158


 הסולרים לטעות, ועל הכל בזמן היריד שצריך לכתוב בפזון ויש לו עסק רב מנכסי הסוחרים, והוי כמו סופר שטעה וכתב ק'
. במקום ר' דפטור

יורנו מורנו הדין עם מי. 

 תשובה להיות השואל יואל לדעת דעתי על רגל אחת לא אחוש להאריך, גם כי בעיני אינו צריך, אלא שאני אומר בקיצור
שבאלו השני צדדים הצד האחד פוטר לפקיד והצד השני מחייבו, כמו שאפרש בס"ד. 

 הצד הפוטר הוא שכיון שהמנהג פשוט וידוע שבזמן היריד קופצים אנשי הכפר וכו', כנזכר בשאלה, נלמוד דין זה מהא דאמרינן
 בגמרא בפרק המפקיד (בבא מציעא לו.), כל המפקיד על דעת אשתו הוא מפקיד. ועל זה כתבו הפוסקים (טור חו"מ סימן רצ"א)

 נתן המעות או הפקדון בידו והוא נתן ביד בניו או בנותיו הגדולות או ליד אשתו ואין כאן פשיעה לחייבו. למדנו שכל שיודע
 האדם המפקיד המנהג, כל מה שהוא מפקיד על דעת אותו מנהג מפקיד. ואם כן אחר שידוע שכל מה ששולחים הסוחרים באותו
 מקום אינו בא מיד הפקיד לעשות מה שהוא רוצה, אלא שהחמרים בזרוע רמה לוקחים המשאות ומוליכים אותם למקום רצונם,

אם כן אדעתא דהכי שולחים הסוחרים משאם וסחורותם, ואין ספק שמצד זה הפקיד פטור. וזה דבר ברור מאד. 

 אבל במה שפשע וטעה שבמקום שהיה לו לכתוב ט"ו משאות כתב י"ג, הא ודאי אין לך פשיעה גדולה מזו, שמסתמא כל
 , וכמו שנראה ברור מדברי הרי"ף ז"ל (בבא קמא לז:), הביאו הטור חו"מ סימן קכ"א, וז"ל,יסוד ועיקר הסוחרים האלו בכתבים

 כתב רב אלפס היכא דשדר ליה לחבריה כתב ואמר ליה כל מידי דאית לי דבך שדרינהו נהלי, לא מחייב באחריותו, והכי נהגי
תגרי. הרי משמע שדרך התגרים לסמוך על מה שכותבים. ואם כן מצד זה הפקיד פשע פשיעה גדולה, ומתחייב. 

  לבי מאמין בדבר זה. ומכל מקום אם הדבר ברור מאד שאין דרך התגרים להקפיד בדבר זה,12ומה שטוען שדרך לטעות כו', אכן
 המנהג הוא עיקר גדול באלו העניינים, וכתב הטור (סימן קל"ב) בשם הראב"ד ז"ל שמביאים ראיה ממנהג הסוחרים חוץ מדתנו

בדברי תגרות. 

13הנלע"ד כתבתי וחתמתי שמי הצעיר שמואל די מדינה

מהריק"ש

 ואני למדתי מכאן לפקיד ששלח ט"ו משאות לבעל הנכסים וטעה וכתב בכתבו י"ג, שחייב בדמי השתים, ולא אמרינן דליביה
14אנסיה ושכח, ודברי הרש"ך בחלק ב' סימן ר' לא נתחוורו לי, אחר כך מצאתי כדברי ברשד"ם

מקור ברוך

  ראובן הלוה לשמעון תשעה אלפים לבנים ומשכן לו בשעת הלואתו כ"כ משכונות כסף וזהב שוים י"א אלפים ושלשלתשאלה
זהב בתוכם והמשכונות הנזכרים נתנם ראובן בארגז סוגרת ומסוגרת במקום שהוא משים חפציו

 ויהיה היום כהגיע זמן הפרעון פתח הארגז לבקש המשכונות של שמעון ומצא הכסף ושלשלת אחת של זהב משקלה שלשים
 מיטיקאליש איננה ואינו יודע ראובן אם נגנבה מתוך הארגז או אם הוא פעמים שהיה רוצה להוציא איזה דבר מהארגז הוציא

…השלשלת לחוץ לבקש מבוקשו שכחה בחוץ ומשם נגנבה יורנו מורנו אם חייב ראובן לשלם דמי השלשלת כולה 

 אלא דעדיין איכא לעיוני דהואיל והנפקד אינו יודע אם הוציאה לחוץ אם כן אינו יכול לישבע שלא פשע דמאחר שהוא אינו
 זוכר אם הוציא היכי יכול לישבע שלא פשע דדילמא אחר שהוציאה פשע בה ולא הניחה בארגז והואיל וכן הוא הרי כתב בעת"ה

ז"להה דכל שומר שאינו יכול לישבע שלא פשע חייב לשלם והביא ראיה מהרא"ש ז"להה

 ואני בעניותי קשה לי דלמה לא הביא ראיה מתלמוד ערוך דאמרינן כל לא ידענא פשיעותא והא ודאי דמשמע דטעמא הוא
 משום שאינו יכול הוא לישבע שלא פשע הואיל ואינו זוכר אנה הניחו דאם לא כן למה חייב הרי הואיל והוא ספק אם פשע
 בשמירתו אי לא אוקי ממונא בחזקת מריה והרי יכול לישבע בדבר שאפשר לו לידע אבל במה שנשכח אנוס הוא אלא ודאי

 דטעמא הוי משום דהואיל ואינו זוכר אנה הניחו אינו יכול לישבע שלא פשע בו דלמא פשע והניחו במקום שאינו משתמר ומשום
…הכי חייב 

 ונחזור לנדון דידן ונאמר דאם כן בנדון דאינו יכול לישבע וכו' דנהי דלא הוי דומה (דאם) [דאנה] הנחתיו דבגמרא דהתם אינו
 יודע מעיקרא אם הניחו במקום המשתמר אבל הכא ידוע הוא שהניחו במקום המשתמר בזמן הזה ומכל מקום אינו יכול לישבע

וק"ל

 ונהי דאם טען שעתה נזכר ששכחו בחוץ או שהניח הארגז פתוח שלא בפשיעה אלא שנשכח ואחר שנזכר בא ומצאו חסר דלא
הוי פשיעה השכחה דאנוס הוא וכן כתב הר"ש הכהן .. אבל השתא שאינו זוכר אם שכחה היכי יכול לישבע שלא פשע

בהערה: אולי צריך לומר אין לבי מאמין. או שכוונתו הגם שיתכן שדרך לטעות, אין לפוטרו משום הכי, דהו"ל למידק.12
 [לבוב תרכ"ב].קשרשו"ת מהרשד"ם (מהדורת זכרון אהרן: ירושלים תשס"ח) חו"מ סימן ק"כ – 13
.קשרערך לחם חו"מ רצא:ז  14
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 ועוד אפשר דמעיקרא פשע דלמה לא הניח המשכון תחת הארגז במקום שלא יצטרך להוציאו ואם כן אף על פי שאחר כך נאנס
15הוה ליה תחילתו בפשיעה וסופו באונס שבא מחמת הפשיעה וחייב אלא דזה אפשר דאינו פשיעה

ר' אברהם אלקלעי

 ודע דזהו דוקא כגון נדון שכתב שם הרב מקור ברוך דהניח החפץ בארגז סוגרת ומסוגרת ופתח הארגז ושכח והניחה פתוחה
 וכשנזכר שהניחה פתוחה בא ומצאו חסר באופן דיודע בודאי דאין ספק דבאותו פעם ששכח הארגז פתוחה נגנב דאז יוכל לישבע

 דלא פשע כיון דיודע שנגנב על ידי השכחה שהוא אונס אך אמנם אם אינו יודע בודאי ששכח ושעל ידי השכחה נגנב אלא
 שאינו יודע כלל איך נגנב ואינו זכור אם הניחה פתוחה איזה פעם על ידי שכחה או על ידי פשיעה אז ודאי חייב דבשלמא אם

 היה ברי לו שלא הניח בשום פעם הארגז פתוחה כלל היה פטור מכיון שיודע ששמר כדרך השומרים ולא פשע אמנם כיון שאינו
 זוכר כלל דלמא איזה פעם פתחה והניחה פתוחה שלא על ידי שכחה והוי פשיעה וכיון דהדבר מסופק אצלו איך יכול לישבע

16שלא פשע בודאי ומתוך שאינו יכול לישבע משלם

משפט צדק

  ידיע להוי למר כי אני פרנס על חברת שמן המאור והמעות שאני מבקש הם צריכים להיות אצלי לקנות שמן להעלות נרשאלה
תמיד והיו מונחים בארגזי אשר לשם היו כל מחמדי וכל אשר לי בתוכו

17…ויהי היום שכחתי הארגז פתוח ונגנבו קצת מעות מהחברה הנז' 

 … אלא שבנדון דידן נראה שפשע בהיות שהניח התיבה פתוחה ואפילו ששכח מכל מקום יראה דפשיעותא הויא דוגמתתשובה 
 מה דאמרינן בפרק המפקיד כל לא ידענא היכא אותבינהו פשיעותא היא זיל שלים וכו' והכי קיימא לן וכן פסקו הפוסקים בהך

 דרבא ואם כן הרי התם דנאמר ששכח היכא הניחם וחשיב לה פשיעותא הכא נמי בשלמא אם נעלם בתוך התיבה ונגנבו משם
18ניחא דהיה פטור ומותר אבל מאחר שמה שנגנבו הוא מחמת ששכח התיבה פתוחה הויא פשיעה דהוה ליה לדייק ...

דבר משה

 מעשה שהיה בראובן בעת נסיעתו מאדרי' בהיותו מוכן ומזומן לרכוב על הסוס ללכת לדרכו בא שמעון ונתן לו פקדון להוליכו
 ללוי וא"ל ראובן שאין לו מקום להניחו עתה שכבר סגר האיני ונתנה בסוס והסוס אסור ואף על פי כן הפציר בו שיקחנו ויניחהו

במקום שנראה לו ולקחו ראובן והניחו בחיקו במקום שה"ל הטבעת וקצת מעות שלו

ויהי כי יצא לדרך באו עליו שוללים ולקחו ממנו החרב שהיה חגור על מתניו ולא לקחו ממנו שום דבר אחר

 ויהי ביום השלישי בהיותו בדרך חפש על הפקדון הנזכר ולא מצאו ולא ידע אם נפל ממנו באותה שעה שבאו עליו השוללים או
אחר כך

ולוי טען עליו דלמה לא חיפש עליו כשבא בלילה בראשונה במלון כדי להוציאו מחקו ולשומרו באיבי

וטען ראובן דשכח

נראה דאם ישבע דשכח אנוס הוא כמ"ש הרב מקור ברוך .. בשם מהרש"ך

  כל דכן שי"ל דלא חשיב הרב ז"ל אותההמוציא מחבירו עליו הראיהואף שהרב משפט צדק ז"ל .. חשיב לשכחה פשיעה יע"ש 
 שכחה פשיעה אלא מפני ששכח להניח הארגז פתוח דכ"כ האי ודאי פשיעה הוי דה"ל לאסוקי אדעתיה מה שאין כן הכא בשכחה

כזאת דהוי אונס דלא ה"ל לאסוקי אדעתיה כ"כ כיון דגם מעותיו היו שם ושמירה קצת הוי

 ויש ראיה לזה שהר"ב כנסת הגדולה .. הביא דברי הר"ב משפט צדק הנז' ולא הזכיר למהר"שך כחולק עליו ואילו שם כתב דברי
19מהרש"ך במקום אחר ...

שער אפרים

 ראובן שתבע את שמעון שותפו שפשע שלא מכר חמצו לגוי בערב פסח ועל ידי זה עבר את הפסח ואסור בהנאה ושמעון טוען
…שכחתי בכן יורנו מורינו ורבינו הדין עם מי ושכרו כפול מן השמים: 

.קשר, הובא בקיצר בכנסת הגדולה חו"מ סימן רצ"א הגהות טור אות ה' – קשרשו"ת מקור ברוך סימן נ"ב עמודים עג:עד:  15
.קשר, הובא בדברי גאונים כלל צ"ט אות י'  קשרזכור לאברהם חלק ג' חו"מ ערך פשיעה עמוד צג.  16
.קשרשו"ת משפט צדק חלק א' סימן ל"ג – 17
.קשר, הובא בכנסת הגדולה שם הגהות בית יוסף אות ט"ז – קשרשם ד"ה אלא שבנדון דידן – 18
 . לא הבנתי דבריו בחילוק זה, דהא במקור ברוך איתא להדיא שגם אםקשרשו"ת דבר משה (אמארילייו: שאלוניקי תק"ב) חו"מ סימן פ"ז עמוד צח:  19

שכח הארגז פתוח היה פטור שאין זה פשיעה, ואם כן על כרחך פליג על המשפט צדק.
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 אמנם צריכין אנו לדקדק תחלה אם טענת שכחתי הוא פשיעה או לא.  …(הג"ה מבן הרב המחבר ז"ל)  …

 זכינו מזה שלא ידענא הוא פשיעה וה"נ בנדון דידן שזה טוען  כל לא ידענא פשיעותא היא  …אכן נלע"ד להביא ראיה  … 
20שכחתי נקרא פשיעה ...

שבות יעקב

 איברא דבריו [של השער אפרים] תמוהים מאוד דאיך יחשב לשכחה פשיעה ושכח כל פרק כלל גדול אמרו בשבת שכח עיקר
 שבת דחשב על כל פנים שוגג וגם סוף פרק ב' דבבא קמא היה לו אבן מונחת בחיקו ושכחה לענין ד' דברים פטור דה"ל

21שוגג ...

בית יעקב

 וצ"ב בכל דינים אלו שהרי אם אומר איני יודע היכן הנחתים משמע דהניחם במקום שראוי להניחם רק ששכח היכן הניחו ובכה"ג
אמאי הוי פשיעותא הרי כתב בית יוסף באו"ח סימן ק"ח וז"ל

 כתב בנמק"י פרק כיצד הרגל שהרמ"ה כתב לענין נזקין שאדם אנוס לגבי שכחה וכתב דלדברי הרמ"ה נראה ברור דמי שלא
 התפלל בעוד שיש לו זמן מפני שסובר שעדיין יהיה לו זמן אחר שיגמור העסק שהוא מתעסק בו ובין כך וכך עברה לו השעה

שאינו נקרא מזיד ופושע אלא הוא בכלל טעה ולא התפלל שמתפלל שתים לתשלומין

 ומיהו לענין תפילה יש לחוש יותר מפני שאמרו חז"ל לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה כו' וכיון שאינו רשאי לומר אני
אעשה ולא אעבור וכשעושה הוי כפושע כו' עכ"ל

 וכתב בית יוסף דדבריו ראשונים עיקר וכן פסק בשו"ע הרי להדיא מבואר דשוכח הוי אנוס ואם כן אמאי פסק דאם אמר איני
…יודע היכן הנחתיו חייב לשלם דהוי פושע נימא כיון דשכח היכן הניחו הוי אנוס 

 אם שכח עירוב תבשילין ואם שכח מחמת עצלותו שלא היה חרד לדברונלע"ד דעל פי מ"ש בים של שלמה במסכת ביצה גבי 
 כו' עכ"לד' ולא מחמת אונס מקרי פושע דשוכח נקרא פושע לענין תשלומין של ממון קל וחומר בדבר איסור

 ואם כן דגבי שומרים אם אומר לא ידעתי אנא הנחתיו הוי כמו שאינו חרד על דבר ד' דהתורה כתבה דין ארבעה שומרים
 שישמרהו שמירה מעולה כמ"ש הפוסקים שם הטעם דכל שומר מחויב להראות להם אנה הניחו ולהיותו במקום משומר עכ"ל

22:אבל בעלמא הוי שכחה אונס

נחפה בכסף

 ראובן השכיר עם שמעון בסך מה ללכת מעה"ק ירושלם תוב"ב לעה"ק צפת תוב"ב ובצאתם מירושלם נתן שמעון לראובןשאלה 
 בגד אחד לשומרו והניחו תחתיו על החמור. ויהי הם הולכים הלוך ונסוע באו באישון לילה ואפילה במקום אחד שיש פחד הרבה
 ונפל ראובן מעל החמור והבגד עמו ומחמת צער הדרך והפחד שכח מהבגד אשר נתן לו שמעון לשומרו ורכב על החמור והניח

הבגד בשדה ונאבד

ויהי בבואם אל הישוב תבע שמעון הנזכר לראבון הנזכר שיפרע לו בגדו שפשע במה שהניח אותו בדרך

…וראובן טוען כי אינו מחוייב לשלם .. כי לא נקרא פושע כיון ששכח הענין והו"ל כאנוס ואנוס רחמנא פטריה. 

 לכאורה היה נראה כי הטענה .. שטען ששכח ומקרי אנוס ולא פושע טענה מעלייתא הוי והראיה ממ"ש בש"ס במסכתתשובה 
23שבועות ...

 איך שיהיה נמצא דהשוכח מיקרי אנוס כמ"ש בשבועות וכתבו התוספות דפטור אפילו מעונש ואם כן הוא הדין הכא דשכח
 כן היה נראה לכאורה. …מהפקדון דפטור אפילו מעונש דהרי אנוס הוא ואינו חייב אלא בפשיעה ונשבע ששכח ופטור 

24…אכן ראיתי להרב שער אפרים 

 ואין לומר דכיון דצריך לישבע שלא פשע ואיכא פלוגתא או לא ולענין שבועה לא  …נמצא דנדון דידן תלוי בפלוגתא דרבוותא 
 מצי למימר קים לי הו"ל מחויב שבועה שאינו יכול לישבע ומשלם דהא ליתא ...איך שיהיה נמצא דלכולי עלמא היכא דאיכא

 ואם כן יצא הדין לנדון דידן דמצי למימר קים לי  …פלוגתא דרבוותא מצי למימר קים לי כמאן דאמר דלא הוי פשיעה 

.קשרשו"ת שער אפרים או"ח סימן כ"ח – 20
.קשרשו"ת שבות יעקב חלק ב' סימן קמ"ח – 21
.קשרשו"ת בית יעקב (דירנפורט תנ"ו) סימן ע' עמוד נב.  22
.קשרשו"ת נחפה בכסף חלק א' חו"מ סימן כ"ג עמוד קכג:  – 23
.קשרשם עמוד קכו. ד"ה איך שיהיה   24
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25כמוהרש"ך והרב מקור ברוך דסבירא להו דהשכחה הוי אונס ופטור מלשלם.

ר' יעקב עמדין

 שאלני הדיין מהר"ב נר"ו במעשה הבא לידו שאחד שלח לאטרייא צעטילש לקומוסיאנט שלו באמשטרדם שיחליפם בחדש (לפי
 שהלאט היה נחלק לג' פרקים שקורין קלאסין ומי שלא עלה פתקו בקלאס ראשון. צריך להוסיף דמים בקלאס שני ולהחליפו
 בחדש. וכן בג'. ומי שיעבור הזמן להוצאת הפתקות בקלסין ולא יחדש פתקו. אבד זכותו. ואין הפתקא שלו שוה עוד כלום)

 והקומיסיאנט שכח או הזיד והעביר המועד ולא החליפם בחדשים. ועל ידי כך נפסדו כל הפתקות ששלח לידו היכי לדיינו דייני
להאי דינא:

 אפילו שכח קרוב למזיד הוי ואינו נפטר בכך (וצ"ע במגן אברהם או"ח סימן ק"ח ס"ק י"א) וכל לא ידענא פשיעותא  …והשבתי 
 הוא. וכל שכן אם היה נושא שכר שמשלם דמיהן בכל ענין. אם לא היה אנוס. ובטענת אונס ודאי מיפטר פטר נפשיה בהיסת כי

26לית ליה ראיה. ומיהא אונס גמור בעי.

 מתוך מ"ש בדין הקודם צל"ע במוצא אבדה שחייב לטפל בה ולבקרה שלא תפסד אפילו למאן דאמר שומר חנם הוי. וכן בנפקד
 אם הניחו ולא ביקרו ולא ניערו כסות וכלים כדינם ואכלם עש. שיראה לפי זה שחייבים לשלם. אפילו בסבת שכחה דשוכח פושע

 הוא עד שיביא ראיה הנפקד שאנוס הוא. או ישבע על כך ויפטר. מה שאין כן במשיב אבידה דבדיבורא לחוד מהימן. וצריך
27בדיקה בספרי המחברים אם יהיה ד' עמדי ויחזיק בידי לחזור על תלמודי

הכרעות

ר' אברהם אלקלעי

 ומצי לומר קים לי 28…השכחה אי הוי פשיעה או אונס הוא מחלוקת 

נחפה בכסף

 ואם כן יצא הדין לנדון דידן דמצי למימר קים לי כמוהרש"ך והרב מקור ברוך  …נמצא דנדון דידן תלוי בפלוגתא דרבוותא 
29דסבירא להו דהשכחה הוי אונס ופטור מלשלם.

דבר משה

30המוציא מחבירו עליו הראיה

לקריאה נוספת

31שו"ת פני משה•

32שו"ת דבר אליהו•

33נתיבות המשפט•

34ר' חיים פאלאגי•

35שו"ת רב פעלים•

.קשרנחפה בכסף שם עמוד קכז. ד"ה נמצא דנדון דידן – 25
, ובכלל צ"ט אות י' העיר דלא הביא כלל דעת האחרונים בנושא זה.קשר, הובא בדברי גאונים כלל ט"ו אות ח'  קשרשאילת יעבץ סימן פ"ה – 26
קשרשם סימן פ"ו  27
זכור לאברהם חלק ג' שם עמודים צב:צג.28
.קשרנחפה בכסף שם עמוד קכז. ד"ה נמצא דנדון דידן – 29
דבר משה שם.30
.קשרשו"ת פני משה חלק א' סימן נ"ט עמוד קלז: ד"ה והואיל – 31
.קשרשו"ת דבר אליהו (לרמאן: וורשא תרמ"ד) סימן פ"ט ד"ה ומה – 32
נתיבות המשפט סימן ל"ד ס"ק י'.33
.קשרסמיכה לחיים חו"מ סימן י"ז עמוד קכו. ד"ה אך צריך לדעת – 34
.קשרשו"ת רב פעלים חלק ד' חו"מ סימן ג' ד"ה ודע – 35
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36שו"ת דברי מלכיאל•

37ר' שלמה קלוגר•

38שדי חמד•

39שו"ת אמרי שפר•

40חבלים בנעימים•

41פתחי חושן•

42ר' עזרא בצרי•

43שמרו משפט•

44שומרי משפט•

.קשרשו"ת דברי מלכיאל חלק ה' סימן רכ"ב – 36
חכמת שלמה חו"מ סימן רכ"ה.37
.קשרשדי חמד דברי חכמים סימן פ' – 38
.קשרשו"ת אמרי שפר (קלאצקין: ווארשא תרנ"ו) סימנים כ"דכ"ז – 39
.קשרחבלים בנעימים חלק א' סוגיא מ"ז – 40
פתחי חושן (פקדון ושאלה) פרק ג' הערה ד'.41
דיני ממונות חלק ג' עמוד רס"ח.42
שמרו משפט (זעפראני) סימן ס"א.43
שומרי משפט (בן שמעון) תשובות סימנים ח' וי"ב.44
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